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t.f. kommundirektör
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kommundirektör i Larsmo

Paragrafer: 89-105 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 27 april 2016

Sixten Dalvik Marina Furubacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 3 maj 2016

Inger Bjon, förvaltningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 3 maj 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag den 25 april 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

89 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
90 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
91 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
92 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
93 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
94 §. HEDERSTECKEN Inlämna framställning till referensgrupp och arbetsutskott

för beredning av landskapsreformen i Österbotten
95 §. SAMKOMMUNER Utse medlem till referensgrupp och arbetsutskott för

beredning av landskapsreformen i Österbotten
96 §. UNDERSTÖD Norra svenska Österbottens Krigsveteraner rf
97 §. NÄMNDER Utse representanter till gemensam gymnasienämnd
98 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1 - 31.3.2016
99 §. PLANER Godkänna ändring av strandgeneralplan för Larsmosjön,

flyttning av byggrätt till Gyltören.
100 §. KRONOBY ELVERK Principer för Kronoby Elverk Ab:s avkastning
101 §. FÖRVALTNING Personalenkät mars 2016
102 §. MOTION Kristdemokraternas fullmäktigegrupp; åtgärder för att av-

hjälpa bristen på hyresbostäder i kommunen
103 §. FASTIGHETER Byggande av Nedervetil hälsostation ( Nedervetil Soite

Center )
104 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
105 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
25.4.2016

Sida
6/141

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.5.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

89 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 20.4.2016 och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Sammanträdet förklarades lagligen sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_________________
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90 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet den 27
april 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt välja Sixten Dalvik och Marina Furubacka till protokolljuste-
rare.
___________________
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91 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att ta in "nämnders protokoll" som en ny § 93, att godkänna
en ny beredning under paragrafen "kommunfullmäktiges protokoll" samt konstatera
att t.f. KD drar tillbaka paragrafen om Kronoby elverk. Paragrafnumreringen justeras
därmed. I övrigt godkändes föredragningslistan i föreliggande form.
__________________
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92 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

a) KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivanden
- meddelas sektorerna

b) BORGEN KVT-Vesihuolto OY; Ansökan om kommunal borgen
- meddelas KVT-Vesihuolto OY

c) FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2016
- meddelas Integrationsenheten i Jakobstadsnejden

d) FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga fond
- meddelas ekonomiavdelningen

e) KOMMITTÈER Arbetsgrupp för att få kommunens ekonomi i balans
- meddelas sektorerna
- meddelas Centerns fullmäktigegrupp

f) MOTION Peter Albäck m.fl. motion om att låta utreda försäljningsvärdet
på Ab Kronoby Elverk Oy

- kommunstyrelsen bestämmer att fullmäktige hör representanter för energi-
sektorn under en aftonskola hösten 2016 och återkommer efter det med vida-
re åtgärder.

g) MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag och
föreningar och återtagande av beslut 20.2.2014 § 3 i fullmäktige
- meddelas Peter Albäck
- meddelas kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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93 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- kultur- och fritidsnämnden, 11.4

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
25.4.2016

Sida
6/146

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.5.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 44/2016

94 §. HEDERSTECKEN Inlämna framställning 2016

Förvaltningschefen:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken senast den 10 maj 2016. Utmärkelsetecknen
förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2016.

Framställningar skall gälla tjänsteinnehavare och förtroendevalda, som hör till finansministe-
riets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt undervisnings- och kultur-
ministeriets förvaltningsområden. Framställningar som kommer in efter den utsatta tiden kan
inte beaktas.

Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.

Ordensförslagen bör göras med den år 2016 uppdaterade blanketten med iakttagande av de
nya ifyllningsanvisningarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till
2-3 personer.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt inlämna framställning om beviljande av heders- och utmär-
kelsetecken till xxxxxxxx.
________________
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Dnr: KST 53/2016

95 § SAMKOMMUNER Utse medlem till referensgrupp och arbetsutskott för bere-
ning av landskapsreformen i Österbotten

Förvaltningschefen:

Inkommande vår strävar Sipiläs regering efter att sända de centrala lagarna om ordnandet
av social- och hälsovården samt landskapsreformen på remiss. I Österbotten har landskaps-
reformen gått framåt i och med att en politisk ledningsgrupp har tillsatts och beredningsan-
svaret har tilldelats en grupp bestående av kommundirektörer.

Eftersom det förutom social- och hälsovården också är nödvändigt att planera landskapsre-
formen har landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslutit att förbereda inrättandet av
landskapsveket samt regionförvaltningsreformen och social- och hälsovårdsreformen i sam-
arbete med berörda aktörer.

Österbottens förbund ber organisationer bl.a. kommuner att utse varsin representant med
ersättare till referensgruppen, som ansvarar för förberedelserna inför landskapsreformen i
Österbotten. Man ber att få förslag på både kvinnor och män.

Österbottens förbund kommer dessutom att kalla representanter för huvudavtalsorganisatio-
nerna och fackförbunden till referensgruppen.

Österbottens förbund ber också att Jakobstadsregionen, Sydösterbotten och Vasaregionen,
Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt, social- och hälsovårdens samarbetsområden, SONet Bot-
nia, Österbottens räddningsverk, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Ös-
terbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och SOSTE utser varsin representant med
ersättare till ett arbetsutskott. Arbetsutskottet väljer inom sig ett beredande sekretariat och
kan kalla in experter till sina möten.

Österbottens förbund önskar svar senast 4.5.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en representant med ersättare till referensgruppen, som ansvarar för
förberedelserna inför landskapsreformen i Österbotten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Bengt-Johan Skullbacka som ordinarie representant
med Liane Byggmästar som ersättare till referensgruppen, som ansvarar för förbere-
delserna inför landskapsreformen i Österbotten.
________________
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Dnr: KST 56/2016

96 §. UNDERSTÖD Norra svenska Österbottens Krigsveteraner rf

Förvaltningschefen:

Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. har under många år beviljats ett under-
stöd på 3 000 € för veteranernas rehabilitering från social- och hälsovårdens budget i Krono-
by. Sedan social- och hälsovården överfördes till Karleby stad ingår beloppet i det anslag
som är budgeterat för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården.

Penningsumman jämte influtna medlemsavgifter skall täcka kostnaderna för veteraners mas-
sage, bussresor till egna och distriktets evenemang, uppvaktningar vid födelsedagar och
begravningar. Redovisning över användningen av understödet under år 2014 har inlämnats
till kommunstyrelsen i april.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar 3 000 € i understöd till Norra svenska Österbottens krigsveteranfö-
rening r.f. för rehabilitering av frontveteraner år 2016. Anslag utgår ur styrelsens disposi-
tionsmedel/social- och hälsovård. Understödet betalas inte ut innan redovisningen för år
2015 har inkommit.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 57/2016

97 §. NÄMNDER Utse representanter till gemensam gymnasienämnd

Förvaltningschefen:

Jakobstadsnejdens gymnasienämnd håller sitt första möte i Bennäs den 25.4.2016 kl. 15.00.
Ärenden som kommer att behandlas vid det första mötet är:
- undertecknande av avtalet
- genomgång av nämndens mötestider, närvarorätt och andra procedurfrågor som berör

nämndens sammanträden,
- anställande av projektkoordinator med Kulturfondsmedel samt
- gymnasienämndens prioritetsområden.

Man har överenskommit om följande gällande ledamöter samt närvaro- och yttranderätt:

"Parterna förbinder sig att utse ledamöter och personliga ersättare i gymnasienämnden enligt
följande:
• Ordförande för kommun- eller stadsstyrelsen till ledamot samt en personlig ersättare,
• Ordförande för den nämnd eller det utskott som ansvarar för gymnasieutbildningen till
ledamot samt en personlig ersättare,
• Dessutom utser staden Jakobstad ytterligare två ledamöter och personliga ersättare
för dem."

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot i gymnasienämnden med
personlig ersättare.

Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens ordförande till ledamot i gymnasienämnden med
svenska skolsektionens ordförande som personlig ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar till ledamot
i gymnasienämnden med Bengt-Johan Skullbacka som personlig ersättare.

Kommunstyrelsen utser bildningsnämndens ordförande Jan-Erik Hästö till ledamot i
gymnasienämnden med svenska skolsektionens ordförande Peter Svartsjö som per-
sonlig ersättare.
_________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
25.4.2016

Sida
6/150

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.5.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 60/2016

98 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1 - 31.3.2016

Ekonomichefen:

För årets tre första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen
samt utfallet för resultaträkningen, Bilaga 1/97 § av 25.4.2016. Resultatet för perioden är
positivt och visar 295 600 euro. Budgeterat för motsvarande period är 7 300 euro. Verksam-
hetens intäkter ligger 252 300 euro över budgeten och har influtit till 31,4 %. Kostnaderna
ligger 272 600 euro över budgeten och har använts till 25,7 %. Kommunalskatt har influtit
mer än budgeterat, vilket är den största orsaken till det positiva resultatet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 133/2015

99 §. PLANER Godkänna ändring av strandgeneralplan för Larsmosjön, flyttning
av byggrätt till Gyltören.

Planläggaren:

Kommunstyrelsen beslöt 30.11.2015 § 254 att påbörja en ändring av strandgeneralplanen för
Larsmosjön så att en byggrätt flyttas från Båthusviken i Norrby till Gyltören, norr om Hästö-
vägen. Det är samma markägare, Carola Åstrand, som äger området varifrån byggrätten
flyttas och hon äger även området vid Gyltören dit byggrätten placeras.
I planeändringen dimensioneras inga nya byggrätter.

Byggrätten vid Båthusviken är belägen bredvid ett MU-1 område och genom att flytta
byggrätten så förbättras miljövillkoren för MU-1 området. MU-1 betyder ett jord- och skogs-
bruksområde med behov att skydda miljövärden. I naturinventeringen finns omnämnt att på
denna plats finns landskapsvärden samt att viken och dikesmynningen har betydelse för sjö-
fågel och fisk. Ifall denna byggrätt flyttas så skulle naturvärdena för Båthusviken bevaras
bättre då man undviker en framtida muddring av strandområdet.
Byggrätten skulle flyttas till södra sidan av Gyltören, söder om en grupp befintliga villor. Här
äger sökanden lägenheten Solvik II RNr 23:157 med en areal på ca 1 ha. Här finns heller
inga miljövärden enligt naturinventeringen.

Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit.
Byggnadsnämnden har den 2.2.2016 gett utlåtande i ärendet och de har inget att anmärka
mot planen.
Miljövårdssekreteraren anser att miljövärdena bevaras bättre vid Båthusviken då man undvi-
ker muddring av stranden.

Sökanden Carola Åstrand skall enligt styrelsens beslut stå för planerings- och kungörelse-
kostnaderna.

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att godkänna planeändringen i enlighet med planekartan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 50/2016

100 §. KRONOBY ELVERK Principer för Kronoby Elverk Ab:s avkastning

Kommundirektören

Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte den 9:e september 2014 att kommunen grundar ett
nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab, som kommunen äger till 100%. Samtidigt beslöt kommu-
nen att affärsverket Kronoby Elverk läggs ner från och med den 31.12.2014 samt att verk-
samheten samtidigt överförs till Kronoby Elverk Ab. Detta beslut tillkom i och med en ändring
av kommunallagen som innebar ett krav på bolagisering.

Kronoby Elverk Ab har under 2015 genomfört sitt första verksamhetsår som aktiebolag. Un-
der våren hålls den första bolagsstämman som samtidigt fattar beslut kring det första årets
eventuella dividender. Kronoby kommun har i sin budget för år 2016 räknat med att från Kro-
noby Elverk Ab få in 117 600 euro i hyresintäkter för de två fastigheter som elverket hyr av
kommunen. Kostnaderna för fastigheterna är år 2016 budgeterat till 32 394,36 euro. Dessut-
om har kommunen budgeterat med 200 000 euro i dividender från Kronoby Elverk Ab. Det
innebär sammanlagt 317 600 euro i intäkter och 32 394,36 euro i kostnader.

Elmarknadslagen anger ramarna för eldistribution i Finland. Energimyndigheten följer årligen
upp och rapporterar bland annat om nätinnehavarnas investeringsbelopp i syfte att säkerstäl-
la en tillräcklig nivå på investeringarna. Energimyndigheten kräver årliga investeringar i elnä-
tet, investeringar som motsvarar minst den linjära avskrivningen för elnätet, motsvarande ca
6 % av nuvärdet. Detta hör inte i sig ihop med kommunens avkastningskrav, men Kronoby
Elverk bör ha tillräckliga egna medel för att följa de krav som lagen uppställer på investering-
ar.

Dagens elmarknad innebär att elbolagens vinster till stora delar härstammar från överfö-
ringsavgifterna. Elpriserna har gått ner och marknaden är utsatt för hård konkurrens vilket
innebär att endast en mindre del av vinsten kommer från elförsäljning. Rätten till avkastning
av överföringsavgifter är starkt reglerad i lag. Enligt 14 § i lagen om tillsyn över el- och natur-
gasmarknaden kan Energimyndigheten förplikta nätinnehavaren att sänka sina avgifter för
överföringstjänster om avkastningen överstigit beloppet av en skälig avkastning. Den skäliga
avkastningen på överföringstjänsterna beräknas på andra värden än de som upptas i bokfö-
ringen och är således inte direkt relaterad till den avkastning på eget kapital som ägaren stäl-
ler på bolaget. Prissättningen på överföringstjänsterna måste hållas inom ramarna samtidigt
som verksamheten skall generera en vinst, från vilken en avkastning på eget kapital kan ut-
delas.

I samband med bolagiseringen av Elverket kom man muntligen överens om kommunens
avkastningskrav på Elverket. Det är skäl att principerna för avkastningen fastställs skriftligt
för att koncernstyrning i Kronoby ska fungera väl.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen slår fast:

att avkastningskravet för år 2016 är 75 % av vinsten,
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att avkastningskravet från och med år 2017 är 50 % av vinsten, dock minst 115 000 euro
årligen,

att avkastningskravet särskilt kan diskuteras om bolaget gör ett negativt resultat eller det av
lagstiftningen följer ett behov av justering,

att den årliga hyran fastställs till 117 600 euro för de två fastigheter Kronoby Elverk Ab hyr av
kommunen,

att Kronoby Elverk Ab ansvarar för alla mindre reparationer av fastigheterna samt eventuella
åtgärder som Elverket gör för att förändra användningen. Om större reparationer avtalas sär-
skilt samt

att bindningsnivån för hyrorna och övriga kostnaderna är utanför tekniska verkets normala
verksamhet. Tekniska verket är också i fortsättningen ansvarigt för fastigheterna enligt de
behov som finns.

BESLUT:

Ärendet drogs bort från listan
___________________
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Dnr: KST 54/2016

101 §. FÖRVALTNING Personalenkät mars 2016

Förvaltningschefen:

I mars 2016 genomfördes en personalenkät med hjälp av Webropol i avsikt att klarlägga per-
sonalens åsikter och uppfattning om arbetsmiljön och kommunen som arbetsplats. Frågorna
(28 stycken) är alla, förutom en (fråga 19), identiska med de frågor som användes i motsva-
rande enkät år 2011. Enkäten sändes ut via kommunens e-post och ett fåtal privata e-
postadresser till ca 275 av kommunens anställda. Enkäten besvarades av 145 personer, dvs.
52,73%. Motsvarande siffror år 2011 var 118 anställda dvs. 49,2%.
Enkäten besvarades av 120 kvinnor och 25 män i alla åldrar. Cirka en fjärdedel av alla sva-
rande var tidsbundet anställda medan resten var tillvidare anställda. Största delen var an-
ställda inom bildningssektorn medan drygt 20 svarande var nästan jämt fördelade mellan
tekniska sektorn och allmänna sektorn.

De flesta är nöjda med sin arbetsgemenskap och kommer bra överens med sina arbetskam-
rater och förmän. Endast en person meddelade att han/hon har en ganska dålig relation till
sina arbetskamrater. Tre anställda meddelade att relationen till den närmaste förmannen är
ganska dålig.

Information är normalt svår att få ut i tillfredsställande mängd. Även i Kronoby kommun ver-
kar man ge för knapphändig information eller också tar personalen den inte till sig. Detta kan
man anta, eftersom 20 % uppger att de inte får tillräckligt med information. År 2011 var mot-
svarande procent 24, så läget är ändå något bättre år 2016

Nästan 20% av arbetstagarna upplever att de sällan eller aldrig kan koppla bort från arbetet
(16%, år -11). Tillsammans med att drygt 34 % av de svarande tycker att arbetsbördan är för
stor talar det för att stressen bland arbetstagarna tycks fortgå. Ändå är drygt 64 % nöjd med
arbetsmängden medan någon enstaka anställd tycker att han/hon har för lite arbete.

Tillfredsställelsen med den fysiska arbetsmiljön är i stort identisk med hur den var år 2011.
På en skala mellan 1 och 4 rör sig medelvärdena gällande snygghet, trivsamhet och teknisk
utrustning kring 2,85.

Det som stimulerar personalen mest i deras arbete är att ha nöjda kunder/klienter (80,71%),
medan lönen påverkar endast för 11,43% av de tillfrågade. Även arbetsgivarens och arbets-
kamraters uppmärksamhet påverkar positivt (frågades inte år 2011).

En stor del av personalen oroar sig för den dåliga inomhusluften på sin arbetsplats, medan
andra nämner bl.a. ekonomiska orsaker och strukturförändringar som källa till oro. 94,37%
känner sig trygga på arbetsplatsen. De som känner otrygghet nämner bl.a. kundkontakter,
hot om nedläggning och strukturella förändringar som orsaker.

Av 142 svarande har en upplevt sexuella trakasserier, en upplevt våld eller hot om våld på
arbetsplatsen och 15 upplevt verbala kränkningar eller mobbning på sin arbetsplats. De som
förorsakat ovannämnda kränkningar är arbetskamrater, förmän, klienter, förtroendevalda,
elever och föräldrar. Undersökningens resultat leder trots sitt lilla omfång inte till någon upp-
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sökande verksamhet och därför uppmanas drabbade i behov av stöd och terapi att uppsöka
företagshälsovården.

Sjutton personer har haft någon ovanligt lång sjukfrånvaro (2 veckor eller längre), medan 10
personer har haft ovanligt mycket sjukfrånvaro (flera gånger 1-3 dagar).

På uppmaningen "ange ett allmänt betyg för din arbetsplats som helhet" får kommunen vits-
ordet 4,01 på en skala mellan 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. År 2011 var motsvarande
siffra 3,86. Trettioen arbetstagare ger arbetsplatsen en femma (5), medan 87 personer anger
en fyra (4)

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar personalenkäten och antecknar den för kännedom. Enkäten
delges även kommunfullmäktige för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 64/2015

102 §. MOTION Kristdemokraternas fullmäktigegrupp; åtgärder för att avhjälpa bris-
ten på hyresbostäder i kommunen

Tekn.chef
Kristdemokraterna har i en motion den 23.4.2015 påpekat bristen på moderna hyresbostäder i Neder-
vetil och Kronoby, vilket utgör ett hinder för att få nya invånare till kommunen.

Vid en granskning den 26.1.2016 från de fastighetsbolag, som kommunen är delägare i eller äger, så
finns det 2 st lediga lägenheter vid Båskgränd, 1 st 96 m2 och 1 st 45 m2. Kommunen har en lägenhet
ledig i Meikers fastigheten på 95 m2 och en lägenhet vid Centralskolans lärarbostäder på 60 m2 i
Kronoby. I Nedervetil finns för tillfället 1 st 60 m2;s lägenhet ledig i Hembo.
I Terjärv finns 3 st lediga lägenheter i Veteranhuset, 2 st 43 m2 och 1 st 63 m2 och i Heimsjöliden I 1
st 33 m2 och i Heimsjöliden II 1 st 34 m2 och 1 st 75 m2. Heimsjölidens lägenheter är dock i ganska
dåligt skick och svåra att hyra ut och skulle kräva en renovering först. I Terjärv gamla läkargård finns
för tillfället 1 lägenhet ledig på 23,5 m2. Huset är för tillfället till salu och man har erhållit ett anbud som
man ska ta ställning till.

Under hösten 2015 och fortsättningsvis har tekniska avdelningen undersökt möjligheter med att få
utomstående aktörer som skulle åta sig att bygga bostäder i de olika kommundelarna. Intresset för att
bygga enbart hyresbostäder är dock inte så lockande för privata aktörer, utan man vill hellre bygga
aktielägenheter.

I Kronoby kommundel har kommunen erhållit ett anbud på gamla mejerifastigheten där man skulle
önska inreda 4-5 lägenheter. Två olika byggföretag har också visat intresse för att bygga ett rad-
hus/våningshus i Kronoby centrum samt att planera egnahemshus på det nya Fiskarholmsområdet.
Förhands marknadsföring pågår som bäst.

I Nedervetil är på gång en utredning med privata aktörer som skulle bygga även bostäder i samma
byggnad som den planerade hälsostationen. I Terjärv har utredningar gjorts med att planera fd Byska-
ta Snickeri-tomten som kommunen äger för ett radhus och 3 st parhus. I Terjärv företagarcenter skulle
det också finnas möjlighet att inreda bostäder på övre våningen, 6-8 st beroende på storlek.

Kommunen har förhållandevis få hyresbostäder av kvalitet för att locka inflyttare till kommunen. Helt
kommunalt ägda bostäder finns endast 20 st eller 0,3/100 inv. Som jämförelse så finns det i Pedersöre
204 st eller 1,9/100 inv och i Larsmo 133 st eller 2,6/100 inv. Bilaga 2/101 § av 25.4.2016 innehåller
bostäder som kommunen äger eller är delägare i.

Kommunen borde medverka till att stimulera produktionen av bostäder på den privata marknaden
genom att köpa aktielägenheter för att få igång den privata bostadsproduktionen. Kommunen borde
också låta utreda möjligheten att bilda ett gemensamt helt kommunalt ägt fastighetsbolag som skulle
stå för bostadsproduktionen i framtiden samt införliva till den del det är möjligt övriga fastighetsbolag
där kommunen är delägare i för tillfället. Övriga fastigheter som inte hör till kommunens kärnverksam-
het kunde också införlivas i fastighetsbolaget.
För att effektivera informationen om bostadssituationen i kommunen borde det bättre framgå på kom-
munens hemsida om lediga hyresbostäder i kommunen samt information om de olika fastighetsbola-
gen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige
att kommunen anlitar en konsult för att utreda möjligheten att sammanföra
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nuvarande fastighetsbolag i kommunen samt kommunala fastigheter som inte
hör till kärnverksamheten i ett kommunalt ägt fastighetsbolag

att kommunen stimulerar den privata produktionen av bostäder genom att
anskaffa aktielägenheter i nya fastigheter och

att motionen härmed är besvarad.

Susanne Hongell föreslår återremittering. Bengt-Johan Skullbacka och Mikaela Dahlbacka understö-
der.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
___________________

Kst 25.4.2016

Kommundirektören

På sitt möte den 8:e februari framförde styrelsen önskemål om att träffa Larsmos kommundi-
rektör Gun Kapténs kring hur situationen är ordnad i Larsmo där kommunen äger två olika
bolag med beröringspunkter i fastighetsbranschen, Fastighets Ab Larsmo Bostäder och
Rönnliden Invest Ab. Kapténs deltar på styrelsemötet 25.4.

Kommundirektören och tekniska chefen har i mars besökt de olika fastighetsbolag som
kommunen är majoritetsägare i för att närmare bekanta sig med situationen i bolagen. Dess-
utom har de bekantat sig med Heimsjöliden. Frågan om ett eventuellt fastighetsbolag har
också diskuterats med revisorn och erfarenheter har inhämtats från grannkommunerna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige

att kommunen vidtar behövliga steg, inklusive diskussioner med minoritets-
ägarna med målet att om möjligt bilda ett kommunalt fastighetsbolag,

att kommunen tar hjälp av en konsult vid ett eventuellt uppgörande av
fusionsplan, men i övrigt försöker klara processen själv så långt som möj-
ligt,

att kommunen kan stimulera den privata produktionen av bostäder genom att an-
skaffa aktielägenheter i nya fastigheter samt

att motionen härmed är besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 55/2016

103 §. FASTIGHETER Byggande av Nedervetil hälsostation ( Nedervetil Soite Center )

Tekn. chefen

Kommunstyrelsen har den 4.5.2015 § 117/2015 gett ett utlåtande angående planeringsgrup-
pens och svenska sektionens utlåtande rapport gällande Nedervetil Hälsostation och dess
fortsatta planering. Kommunstyrelsen beslöt i sitt utlåtande att man understöder planerings-
gruppens förslag samt stöder svenska sektionens förslag, att Alternativ B såväl på kort som
lång sikt bäst säkrar servicebehovet i Nedervetil och att det innebär att nuvarande hälsosta-
tion rives och att en ny hälsostation alternativt nya utrymmen på ca 300 m2 ersätter den riv-
na hälsostationen. Kommunstyrelsen meddelade att man har beredskap att inta budgetan-
slag för att förverkliga fastighetsbeståndet enligt Alternativ B samt att den slutliga placeringen
och storleken på hälsostationen bereds i den av Kronoby kommun tillsatta planeringsgrup-
pen.

Kommunfullmäktige har i sin investeringsbudget fastställt för 2016 en summa på 330 000 €
och i ekonomiplanen för 2017 en summa på 500 000 € för byggande av Nedervetil hälsosta-
tion.

Under budgetbehandlingarna kom det fram en önskan om att arbetsgruppen skulle utreda
möjligheten att få en utomstående aktör som skulle bygga ett större komplex som skulle om-
fatta även andra utrymmen förutom hälsostationen, vilket skulle ge ett lyft för Nedervetil cent-
rum. Kommunen skulle i så fall endast hyra utrymmen för sina egna behov men inte äga fas-
tigheten.

Arbetsgruppen har utrett möjligheterna att få en utomstående aktör att åta sig uppgiften att
bygga utrymmen som kommunen kunde hyra. Man har varit i kontakt med tre olika aktörer
men man fick in en offert och planering av bara en aktör som visade sig vara intresserad att
förverkliga ett projekt innehållande en hälsostation samt utrymme för ett apotek och utrym-
men för fysioverksamhet men inga bostäder.

Arbetsgruppen behandlade förslaget på sitt möte den 25.2, där man hade planerat in en häl-
sostation enligt alternativ B samt utrymmen för hemvården, totalt 284 m2. I offerten hade
man erbjudit sig att bygga en hälsostation för en hyresnivå om 17,50 €/m2, moms 0 % per
månad. I hyran skulle då ingå värme, vatten samt gårdskarlsarbeten. Hyresavtalstiden borde
vara minst 15 år. Tomten önskas då också inköpas till ett självkostnadspris samt att kommu-
nalteknik ingår.

Arbetsgruppen tog ställning till förslaget på sitt möte den 25.2 där man konstaterade att hy-
resnivån var för hög och att Karleby stad inte i detta skede kan ge hyresgarantier för 15 år.
Arbetsgruppen beslöt att man går vidare med planeringen att bygga enbart en hälsostation i
kommunens regi. Social och hälsodirektören meddelade också att man inom den nya Soite
organisationen har i sina stadgar, att man i första hand hyr av kommuner.

Tekniska chefen var den 6.4 och presenterade alternativen kring Nedervetil hälsostation för
social och hälsonämnden i Karleby. Från nämnden framhöll man att det är Kronobys sak att
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bestämma var man bygger samt storleken på fastigheten och att man i detta skede kan ge
ett föravtal på hyrestiden för högst 5 år om Kronoby är medlem i Soite.
Arbetsgruppen har tagit fram 7 olika tomtalternativ till placering av en ny hälsostation, både
kommunalägda samt privata tomter, Bilaga 2/102 § av 25.4.2016.

Alt 1. Nuvarande plats;
 + bekant läge för hälsostationen
 + gamla anslutningar för vatten, avlopp, el, fiber och fjärvärme kan användas
 - trång tomt som begränsar användningen och en ev. förstoring för daghem-

met

Alt 2. Kommunens industriområde
 + centralt läge och tillräckligt stor tomt
 + vatten, avlopp och fiber finns draget till området, ej anslutningar erlagda
 - kräver en planeändring för förverkligande, tar ca 6 mån om ej besvär

Alt 3. Privat tomt , K-E Gåslund
 + centralt läge
 - relativt dyr att köpa
 - kräver en planeändring, tar ca 6 mån om ej besvär

Alt 4. Privat tomt , H Slotte
 + centralt läge
 - tomten lite för smal och sluttande intill Pelostrandvägen
 - ej lämplig som hälsostations tomt

Alt 5. Servicehus tomten
 + hemvården kunde placeras in i det gamla servicehuset
 + all social och hälsovårdsservice på samma ställe
 + många pensionärer bor i närområdet
 + möjlighet att utnyttja befintliga anslutningar även fjärrvärme.
 - tomten lite trång samt begränsar utvidgning av daghemmets lekpark
 - elledningar och transformator måste flyttas.

Alt 6 Kommunens tomt (åkermark) i planen YI område / för allmänna byggnader
 + tomten går genast att börja bygga på och tillräckligt stor
 + nära till fjärrvärmecentralen
 - läget bakom fliscentralen ute på en öppen åker inte så tilltalande
 - synergieffekten med att ha allt på ett ställe försvinner

Alt 7 RBA;s fastighet

RBA har med en skrivelse till styrelsen meddelat intresse om att hyra utrymmen som
hälsostationen behöver i deras fastighet.

 + läget är centralt med apoteket i samma fastighet
 - utrymmen kräver en omfattande sanering
 - hyresnivån okänd
 - ingen garanti för att Soite hyr utrymmen av privata
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För att komma vidare med planering samt komma igång med byggande av en hälsostation i
höst borde man i första hand bestämma platsen för hälsostationen samt diskutera vilka funk-
tioner man tror det kommer att finnas behov av i framtiden och som det nya Soteområdet
kommer att hyra av kommunen. Målet bör vara att ha högklassiga utrymmen, som under en
lång tid kan ge bra närservice åt nedervetilborna, samtidigt som de byggs så effektivt som
möjligt.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger vägkost gällande placering och utrymmen för
att underlätta den fortsatta planeringen,

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sitt nästa möte i Nedervetil och bekantar sig med nuva-
rande utrymmen i början av mötet.

BESLUT:

Beslut enligt förslaget plus att kommunstyrelsen diskuterade Alt 5 som ett möjligt al-
ternativ.
___________________

Stefan Högnabba anmälde jäv och lämnade rummet under behandlingen av denna paragraf.
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104 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsen har kommit följande ärenden av delgivningsnatur:
1) Inbjudna Gun Kapténs informerar om Larsmo kommuns fastighetsbolag under det att

sammanträdet är ajournerat.

2) NTM-centralens utlåtande gällande förslaget till översyn och utvidgning av detaljplanen för
Terjärv tätort i Kronoby:
- Kraven som Österbottens museum har lyft fram i sitt utlåtande 24.3.2016 bör beaktas
- Till övriga delar har NTM-centralen inget att anmärka på förslaget till detaljplan för Ter-

järv tätort i Kronoby

3) NTM-centralens utlåtande om utkastet till detaljplan för Seljesområdet i Kronoby samt om
planen för deltagande och bedömning:
- Detaljplansbestämmelserna bör preciseras i fråga om behandlingen av avloppsvattnen
så att avloppsvattnet styrs till behandling utanför grundvattenområdet.
- Uppmärksamhet bör också ännu fästas på den totala byggrättens omfattning i området
eftersom den nästan fördubblar byggrätten som har anvisats för området i strandgeneral-
planen.
- Till övriga delar har NTM-centralen in Södra Österbotten inget att anmärka på planen för
deltagande och bedömning och utkastet till detaljplan för Seljesområdet.

4) PM från förberedande utskottsmöte för sote-produktions-organisationen i Mellersta
Österbotten och närområdet 31.3.2016.

5) Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden: Aktualitetsrapport om Nedervetil hälsosta-
tion

6) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 29.2
- SOTE, politiska ledningsgruppen i Österbotten, 9.3
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 21.3
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 29.3
- Solrosens daghems tillbyggnad, arbetsplatsmöte nr. 5, 30.3
- Optima, samkommunstyrelsen, 30.3
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, samkommunstyrelsen, 31.3
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 6.4
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 11.4

7) Patientombudsmannens utredning 2015, Karleby och Kronoby

8) Socialombudsmannens utredning 2015, Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och
hälsovård Jyta.

9) T.f. kommundirektören: Brev till polisinrättningen i Österbotten angående poliser möjlighet
att fungera som avtalsbrandmän.

10) Arbetsmarknadsstödet i euro mars 2015 - februari 2016.
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11) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersöre: Information om "Framtidens vård och om-
sorg" som hålls 2.5.2016 i Bennäs.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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105 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 89-94, 98-105

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 95-97

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 95-97

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem
som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


